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 ةـعوديـربية السـعـال لكةــاملم
  الـتـعـلـيـم الـعـالـي وزارة
  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة

  تـعـليم الـلغة الـعربـية مـعهد
  علم الــلغة التطــبيقي مـسـق

  
  

  

  

  يف كتاب البيان والتبينييف كتاب البيان والتبيني
  )يف علم اللغة التطبيقي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري(

  
  :إعداد

  ن صالح بن إبراھیم الذیبریاض ب
  

  :إشراف
  الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز أبوحيمد
  األستاذ املشارك بقسم علم اللغة التطبيقي

  
  :العام اجلامعي 

  هـ) ١٤٣٠ -  ١٤٢٩(
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  مقدمة البحث
  

إىل علم اللغة االجتماعي منذ دراسيت له يف السنة التمهيديـة ملرحلـة    مشدوداًين ترأي
ديث الذي أخذ مكانته بني الدراسات اللغوية املعاصرة، وعولت ذلك العلم احل املاجستري،

إىل  وطبعاً فكراً وحيث كنت منجذباً. قررت املضي يف هذا املسلككثري منها عليه، لذا 
لقراءته، واستعادة محله على املنظور املنهجي املتجدد، ومحل  تراثنا العريب الذي يدعونا دوماً

تولدت فكرة تشبع شغفي ذين املسلكني مـن الـدرس،    .الرؤى النقدية املعاصرة عليه
الدكتور  ويف ذلك يقول. يف تأسيس املستقبل على أصول املاضي سهاميدفعها طموح لإل

  :املسدي عبد السالم
زل اليوم لدى العرب يف عصرنا مرتلة مولّد ـنـإن مبدأ استلهام التراث يت" 

عليـه   سجني األخذ، حمظوراً التأصيل الفردي الذي بدونه يظل الفكر العريب
 مع أن تراثنا ميدنا باخلامة الولود اليت ميكن أن نتخذ منها حمـوراً ... العطاء 

ملوقف عريب أصيل، إزاء القضايا اإلنسانية الكربى املطروحة على األلسـنة  
  .)١("واألقالم

  :زكي جنيب حممود الدكتور ويقول
يب، وإما ناشـر لفكـر   ومع ذلك ترانا أحد رجلني؛ فإما ناقل لفكر غر"

فال النقل يف احلالة األوىل وال النشر يف احلالة الثانية يصـنع   ،عريب قدمي
ويف " العـريب "ألننا يف احلالة األوىل سنفقد عنصر  ؛معاصراً عربياً مفكراً

واملطلوب هو أن نستوحي خللـق  " املعاصرة"احلالة الثانية سنفتقد عنصر 
غرب أو عربنا الزمان لننشر عن العرب فكر جديد سواء عربنا لننقل عن ال

  .)٢("األقدمني

                                                   
 -، الدار العربية للكتاب، ليبيـا  .  ١٢عبد السالم المسدي ، ص .ي في الحضارة العربية ، دالتفكير اللسان) ١(

  .١٩٨١تونس، 
   .٢٥٤ص  -١٩٧٣  -٢ط. القاهرة -زكي نجيب محمود، دار الشروق. د: تجديد الفكر العربي) ٢(
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فرحت أحبث يف التراث عمن كان له اهتمام ونظر يف اجلانب االجتماعي للغة، فوجدت 
 ) ٤٧١ت(وعبد القاهر اجلرجاين )٣٩٢ت(وابن جين )٢٥٥:ت(أقواالً جيدةً لدى اجلاحظ

  .وغريهم )٨٠٨ت(وابن خلدون )٦٩٤ت(وحازم القرطاجين
مـا مـن اإلشـارات     على اجلاحظ اًأخري وثبتوابن خلدون، ملا حفلت به مؤلفا

" البيـان والتبـيني  : "ما حواه أشهر كتبهما وأغناها مادة ومها االجتماعية للغة، وحتديداً
  ".مقدمة ابن خلدون"و

لكين بعد البداية الفعلية يف البحث وبعد جتميع املادة العلمية من الكتابني وجـدت أن  
فتوقفت عن العمل يف مقدمـة ابـن    ،ا يكفي للقيام بدراسة متكاملة وأكثرالواحد منهم

  .يف اخلروج بدراسة أكثر عمقاً طمعاً خلدون وركزت جهدي على اجلاحظ
للبحث أدركت الصعوبة يف الكشف عن جانب  موضوعاً )٣(عند اختياري اجلاحظ و

  .تهلسيل الدراسات اليت تناول ،جديد هلذا األثر التراثي العظيم

                                                   
   م) ٨٦٩- ٧٧٦(/  هـ) ٢٥٥ -١٥٩(الجاحظ )  ٣(

لكناني، أديب وعالم موسوعي اشتهر في القرنين الثاني والثالث بن بحر بن محبوب او أبو عثمان عمرهو 
شـأ  ن ولـد فـي البصـرة وفيهـا    . دميماً ولقب بالجاحظ لجحوظ عينيه وكان إلى ذلك جهم الخلقة ،الهجريين
  .وترعرع

 دفعاه لطلب العلم القراءةبالعلم و هشغفلكن  ،كان أول أمره يبيع الخبز والسمك بالقرب من البصرة بالعراق
ويبيـت   اعتاد أن يكتري دكاكين الوراقين وكان قد ،في سن مبكّرة، فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ بلده

 .مختلف العلوم وفـروع المعرفـة  ي ال يقدر على اقتنائها، المؤلفة منها والمترجمة، ف فيها ليطالع الكتب التي
العلوم والمعارف وحصل علـى ذخيـرة    بمختلفم فألمن قوة حفظ وسرعة خاطر،  هما وهب ساعده في ذلك

  . والتاريخ والكالم والطبيعيات والفلسفة فرة من ثقافة عصره وأخبار األولين،او
وأبـو  ، بن المثنى ةالبصرة منهم أبو عبيد درس اللغة واألدب والشعر واألخبار على أشهر علماءبعد ذلك 

ـ ا الكالم وأصولأما علم . زيد األنصاري، واألصمعي، ودرس النحو على األخفش ى لمعتزلة فقد درسهما عل
فلسـفة والتـاريخ   بشيوخ اللغة والنحو واألدب وال ثم انتقل إلى بغداد واتصل، شيخ المعتزلة أبي إسحاق النظام

طلبته قصـور الخلفـاء والـوزراء     قصد بغدادوعندما  ،كما أخذ الفصاحة من شفاه العرب ،وأفاد منهم كثيرا
م يستطع البقاء تحت قيـود  هـ ديوان الرسائل فل ٢١٨ – ١٩٨) ابن الرشيد( مأمون واله الخليفة الف. والكبار
   .زار دمشق وأنطاكية وربما مصرثم  ،الوظيفة

 بمختلف طبقات المجتمع من رجال الدولة وعلمائها وأدبائها، وعامة الناس، واطلـع علـى   اختلط الجاحظ

 يصنف عددا كبيـرا ن جيله ووصفه، مما أتاح له أحسن تسفوعى كل ذلك وأ ،العديد من األوضاع االجتماعية
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والدة الجاحظ في خالفـة  حيث إن عمره الطويل أتاح له ذلك فقد كانت  م،من الكتب والرسائل في شتى العلو

خليفـة   ١٢هجرية، فعاصـر بـذلك    ٢٥٥سنة  مهتدي باهللالووفاته في خالفة  العباسيينثالث الخلفاء  المهدي
 والمسـتعين  والمنتصـر  والمتوكل لواثقوا والمعتصم والمأمون واألمين والرشيد يوالهاد المهدي: هم عباسياً

  .، وعاش القرن الذي كانت فيه الثقافة العربية في ذروة ازدهارهاوالمهتدي باهللا والمعتز
بن عبـد الملـك   د قتهم ورعايتهم، والزم الوزير محمبرجال الدولة في سامراء فكسب صدا لجاحظا اتصل

لكتاب والمطالعة، ولم يكـد يفارقـه   ا الزيات وهو أديب شاعر، والفتح بن خاقان الذي كان كالجاحظ في حبه
ـ  كتاب حتى في مجلس الخليفة، وإبراهيم بن العباس د بـن دؤاد كبيـر   الكاتب الشاعر، ثم قاضي القضاة أحم

الجاحظ يالزم الوزير ابن الزيات مختصا به مقربا منه، ومنصرفا عن أحمد  وكان. المتكلمين وزعيم االعتزال
ولما  ،الجاحظ ولما قبض الخليفة المتوكل على ابن الزيات هرب ،لمنافسة بين الوزير وقاضي القضاةل بن دؤاد

واهللا ما علمتـك إال متناسـيا   : وقال دؤاد، فنظر إليه أحمد قتل ابن الزيات جيء بالجاحظ مقيدا إلى أحمد بن
باستصالحي لك ولكن األيام ال تصلح منك إال لفساد طويتك  للنعمة، كفورا للصنيعة، معددا للمساوئ وما فتني

خفض عليك أيدك اهللا، فواهللا ألن يكـون لـك   ": فقال الجاحظ. وتغالب طبعك ورداءة داخلتك وسوء اختيارك
من أن يكون لي عليك، وألن أسيء وتحسن أحسن عنك من أن أحسن وتسـيء، وأن تعفـو    خير األمر علي

... تزويق الكالم قبحك اهللا، ما علمتك إال كثير: فقال له ابن دؤاد ،حال قدرتك أجمل من االنتقام مني عني في
فجيء بالحداد فغمـزه  . كبل ليفك عن: قالف أعز اهللا القاضي ليفك عني أو ليزدني؟ :جيئوا بحداد، فقال: فقال

اعمل عمل شهر في يوم : أمره قليال، فلطمه الجاحظ وقال بساق الجاحظ ويطيل بعض أهل المجلس أن يعنف
فضحك ابن أبي  ،جذع وال ساجةلحظة، فإن الضرر على ساقي وليس ب وعمل يوم في ساعة وعمل ساعة في

 ام وأمط عنه األذى واحمل إليـه تخـت ثيـاب   يا غالم صر به إلى الحم: ثم قال... منه دؤاد وأهل المجلس

  .هوطويلة وخفا، فلبس ذلك، ثم أتاه فتصدر في مجلس
اآلخر حس بها، ونصفه أبـالفالج، فكان نصفه مفلوجا لو نشر بالمناشير ما  أصيب الجاحظ في أواخر أيامه

 م في عهـد  ٨٦٩/ هـ ٢٥٥ثم توفي في البصرة في شهر المحرم عام . طار الذباب بقربه آللمهو منقرس ل

على المئة، بعضهم يذكر أن والدته كانت سنة  أنافوقيل إنه  ،باهللا، بعد أن جاوز التسعين من عمره مهتديال
الكتب عليه، إذ اعتاد أن يصف كتبه قائمة محيطـة بـه،    وقيل في موته إنه توفي بوقوع مجلدات. هـ١٥٠

  .عليه فمات توكان عليال فسقط
تمثل مدرستين متميزتين أحداهما  في شتى مجاالت المعرفة، كما ترك مؤلفات ترك الجاحظ مؤلفات عديدة
ر فيها جميع مظاهر النشـاط فـي   صو ،كتاباً ٣٥٠ ه زاد علىألّففيذكر أن ما  ،أدبية واألخرى في علم الكالم

 :مؤلفاته األدبية فمن ،لم يترك الجاحظ موضوعاً اجتماعياً أو ثقافياً أو أدبياً إال كتب فيهو ،المجتمع اإلسالمي
عناصر األدب، وكتـاب   وكتاب لبيان والتبيين، وكتاب البخالء، والمزاح والجد، وكتاب المحاسن واألضداد،ا

الحجة في ثبت النبـوة، والـرد علـى    : الكالمم ومن مؤلفاته في عل. األمثال، وكتاب التاج في أخالق الملوك
  .لكتاب الذي انفرد به الجاحظ عن علماء عصره ومن تلوهالحيوان وهو ا اليهود، والرد على الجهمية، وكتاب
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، ومن مث تقريباًهـ ٢٣٣آواخر حياته سنة  )٤("البيان والتبيني"احظ ــألف اجلفقد  
جاء خالصة آلراء متخضت عن جتربة، وصدرت عن ممارسة، مبا وهب اهللا اجلاحظ مـن  
 اًقدرة على الرؤية والرصد، واملالحظة والتدوين، واالختبار والسرب، ما جعله يصدر لنا كثري

  .ةعمقوالرؤى املت ورةاملتط من األفكار

                                                                                                                                                  
كما أنه وهب روحا فنية كانت تسـيطر  . من الهزل والتهكم كانت كتاباته على اختالف مواضيعها ال تخلو

  .المواضيع التي كتب فيها قريبة إلى حياة الناس وأذواقهم وأفهامهم وتراثهم على ما يكتبه، فكانت أغلب
  :ترجمة الجاحظمصادر ومراجع في 

 .٢٢٠ص   ١٢الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، مج : تاريخ بغداد -
 .٧٤ص  ١٦ياقوت الحموي، دار مأمون ، القاهرة، مج: معجم األدباء  -
شوقي ضـيف، دار الهـالل، القـاهرة    . جرجي زيدان ، مراجعة د: تاريخ آداب اللغة العربية -

١٩٥٧ 
 .١٩٣ص   ٢مج 

 ١٩٥٩جميل جبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت .د: ه وأدبه وفكرهالجاحظ في حيات -
، بيـروت    ١، دار الكتاب اللبنـاني، ط ١٧محمد عبد المنعم خفاجي، ص:أبو عثمان الجاحظ  -

١٩٧٣ 
 ١٩٧٦دار المعارف، مصر .  ٣ط . طه الحاجري .د: الجاحظ حياته وآثاره -

، وهو يلي كتاب الحيوان من حيث الحجم ويربو على سـائر  الجاحظمن أضخم مؤلفات " البيان والتبيين")  ٤(
فال يكتفي بعرض منتخبات أدبيـة مـن خطـب ورسـائل     . لكتاب منحى فلسفياًفي هذا ا الجاحظ ينحو. كتبه

  .ضع أسس علم البيان وفلسفة اللغةوأحاديث وأشعار، بل يحاول و
التبيين اإليضاح، وقد عرف الكتاب خير تعريف بقوله الوارد في بالبيان الداللة على المعنى، وب الجاحظويعني 

هذا أبقاك اهللا الجزء الثالث من القول في البيان والتبيين، وما شـابه ذلـك مـن غـرر     : "مطلع الجزء الثالث
األحاديث، وشاكله من عيون الخطب، ومن الفقر المستحسنة، والنتف المسـتخرجة، والمقطعـات المتخيـرة،    

  "وز في ذلك من أشعار المذاكرة والجوابات المنتخبةوبعض ما يج
في كل جزء من أجزاء الكتاب الثالثة بحثاً في البيان والتبيين، ومجموعات مـن األحاديـث والخطـب     ىنلف

هذا التصميم وقصد إليه قصداً ليجنب القارئ الملـل أو   الجاحظولقد التزم . والمقطعات والجوابات واألشعار
وجه التدبير في الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلفه نشـاط  : "وقد عبر عن ذلك بقوله. السأم بتنويع الموضوعات

باب، بعـد   القارئ له، ويسوقه إلى حظه باالحتيال له، فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلى شيء، ومن باب إلى
  ".أن ال يخرجه من ذلك الفن، ومن جمهور ذلك العلم

أبو هالل العسكري في الصناعتين، وابن خلدون في المقدمة، وابن وهب الكاتـب،  " البيان والتبيين"تحدث عن 
  وابن رشيق القيرواني وغيرهم

  .عبد السالم هارون لمزيد من المعلومات حول الكتاب شيخوارجع إلى مقدمة المحقق ال
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ومن . ا تبقى أا مل تستوف كل جوانبهروعناية املتقدمني واملتـأخرين به، رغم كث
هنا تولدت فكرة الكشف عن جانب مهمل يف هذا التراث وهو البعد االجتماعي للظاهرة 

 مل يعاجل اللغة مبعزل عن اتمع،-كما سيتبني يف هذا البحث–حيث إن اجلاحظ . اللغوية
  .بل كانت مالحظاته كلها تنبع من صميم الواقع العريب الذي عاصره

باهللا يف قراءة الكتاب قراءة فحص وتنقيب عـن املالمـح اللسـانية     فبدأت مستعيناً
االجتماعية، حىت إذا جتمع لدي قدر ال بأس به مما أحسبه يندرج يف قضايا علـم اللغـة   

  .ه بالنظريات اللسانية احلديثةوقاربت ،االجتماعي أخضعته للدراسة العلمية
  

  :وأسئلته مشكلة البحث
  م ـدراسة اللغة دون اإلشارة إىل اتمع وأخذه يف احلسبان نظرة غري دقيقة، وال ميكن فه

  اللغة أو دراستها وحتليلها وتعليمها وتعلمها منعزلة عن سياقها االجتماعي، حيث إن ذلك 
  :يقول هدسون.  واسعاً يف النظرة التكاملية للغةيفوت على الباحث جانباً مهماً و جماالً

  )٥( "إن دراسة اللغة دون الرجوع إىل السياق االجتماعي جهد ال يستحق العناء"
النظرة اليت تقرن  العريب على مناهج حمددة، مغفالً تراثوقد درج الدرس اللغوي يف ال

من احلقائق اجلديرة  ضيع كثرياًذلك يوهو ب. ، أو مقصراً فيهاتمعاة يبني البنية اللغوية وبن
باملالحظة يف حبوث اللغة ذاا؛ إذ اللغة ما هي إال صورة حلياة األمـة جبميـع نظمهـا    

وحتليل اللغة حني نغفل البعد االجتماعي  .والفكرية واالجتماعيةوتقاليدها واجتاهاا الدينية 
  . سيكون ناقصاً أو مبتوراً

  :وهوسؤال البحث الكلي  لذا فمشكلة البحث تتمثل يف

هل هناك جذور عربية تراثية لقضايا علم اللغة االجتماعي ميكن تبينها من خـالل  
  ؟"البيان والتبيني"

  :وميكننا تفريع هذا السؤال اإلمجايل إىل األسئلة التفريعية اآلتية
                                                   

، ١ط.دار الشئون الثقافية العامة) ١٨:ص(هدسون، ترجمة محمود عبد الغني عياد  :علم اللغة االجتماعي) ٥(
 م١٩٨٧
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  قائمة احملتويات
  

  ا  اإلهداء  
  ب  الشكر  
  ١  قائمة احملتويات  
  ٩  موضوع البحث وحمتواه  
  ١٢  مقدمة البحث  
  ١٦  وأسئلته مشكلة البحث  
  ١٧  اهلدف من البحث  
  ١٧  أسباب اختيار املوضوع  
  ١٨  مدار البحث ومصادره  
  ١٩  مراحل البحث ومصاعبه  
  ٢٠  منهجية البحث  
  ٢١  حمترزات الدراسة  
  ٢٣  الدراسات السابقة  
  ٢٩  دراسيت والدراسات السابقة  
      
  ٣١  الفصل التمهيدي  
  ٣٣  مفهوم علم اللغة االجتماعي  
  ٣٥  أقسامه  
  هتمامات علم اللغة االجتماعيا  

                                                         نشأة علم اللغة االجتماعي وأبرز رواده

٣٥  

٣٨  
  ٤٣  البداية الفعلية لعلم اللغة االجتماعي  
  ٤٦  أمهية علم اللغة االجتماعي  
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  علم اللغة االجتماعي وصلته بالعلوم األخرى

  

٤٨  
  ٥٠  غة االجتماعي وعلم االجتماع اللغويعلم الل  
  ٥٢  علم اللغة االجتماعي وعلم اللغة  
      
      
      
  ٥٥  نظرية االتصال واجلاحظ: الفصل األول  ١

  ٥٧  االتصال اللفظي عند اجلاحظ: املبحث األول  ١-١
  ٥٨  توطئة  ١- ١-١
  ٥٩  مفهوم االتصال  ٢- ١-١
  ٦١  نظرة تارخيية  ٣- ١-١
  ٦٣  ثري االتصايلمرحلة التأ  ١- ٣- ١- ١
  ٦٤  مرحلة التفاعل االتصايل  ٢- ٣- ١- ١
  ٦٦  مرحلة التجاوب املتبادل   ٣- ٣- ١- ١

  ٦٧  )مناسبة املوضوع(عالقة نظرية االتصال بعلم اللغة االجتماعي  ٤- ١- ١
  ٦٨  التواصل من املنظور اللساين  ٥- ١-١
   ٦٩  االتصال عند رومان جاكبسون  ١- ٥- ١- ١
  ٧٢  ؤية هاليداياالتصال من خالل ر  ٢- ٥- ١- ١
  ٧٥  اجلاحظ ونظرية االتصال  ٦- ١-١
  ٧٦  عناصر املوقف االتصايل عند اجلاحظ  ٧- ١- ١
  ٧٦  الرسالة  ١-٧-١-١

  ٧٧  الرسالة يف مرحلة التكوين  أ
  ٧٨  وشكالً الرسالة مضموناً  ب
  ٨١  الرسالة على املستوى اخلارجي  ج
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  ٨٢  )املتحدث(املرسل   ٢- ٧- ١- ١
  ٨٢  اخللفية املعرفيةاملهارات االتصالية و  أ

  ٨٤  اجتاهات املتحدث حنو ذاته وموضوعه واجلمهور  ب
  ٨٧  )املتلقي(املستقبل   ٣- ٧- ١- ١
  ٩٠  مرتكزات أساسية يف عملية التواصل عند اجلاحظ  ٨- ١-١
  ٩٠  اخلربة املشتركة  ١- ٨- ١- ١
  ٩٢  التغذية الراجعة  ٢- ٨- ١- ١
  ٩٣  عوامل التشويش  ٣- ٨- ١- ١

      
  ٩٧  التواصل غري اللفظي عند اجلاحظ: املبحث الثاين  ٢-١
  ٩٨  متهيد  ١- ٢-١
  ٩٩  ماهية اإلشارة اجلسدية  ٢- ٢-١
  ١٠١  حملة تارخيية  ٣- ٢-١
  ١٠١  من يعمل يف هذا احلقل  ٤- ٢-١
  ١٠٢  عناصر االتصال غري اللفظي  ٥- ٢-١
  ١٠٢  حركات اجلسد  ١- ٥- ٢- ١
  ١٠٣  الوضع والوقفة  ١- ٥- ٢- ١
  ١٠٣  املساحة الشخصية  ١- ٥- ٢- ١
  ١٠٤  نربة الصوت ودرجته  ١- ٥- ٢- ١
  ١٠٤  اجلاحظ واللغة غري اللفظية  ٦- ٢-١
  ١٠٧  فوائد لغة اإلشارة عند اجلاحظ  ١- ٦- ٢- ١
  ١٠٩  "البيان والتبيني"صور االتصال غري اللفظي يف   ٧- ٢-١
  ١٠٩  االتصال البصري  ١- ٧- ٢- ١
  ١١١  الوجه البشري  ٢- ٧- ٢- ١
  ١١٣  بس واحللياملال: اهليئة اخلارجية وتشمل  ٣- ٧- ٢- ١
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  ١١٥  الصوت  ٤- ٧- ٢- ١
  ١١٧  األبعاد احلركية  ٥- ٧- ٢- ١
  ١١٧  املسافة بني طريف احلديث  ٦- ٧- ٢- ١

  ١٢٠  من اللغة يف البيان والتبيني اتينوع: الفصل الثاين  ٢

  ١٢٢  اللهجات احمللية: املبحث األول  ١-٢
  ١٢٣  متهيد  ١- ١-٢
  ١٢٤  ؟ما املراد بالتنوعات اللغوية  ٢- ١-٢
  ١٢٥  كيفية تصنيف التنوعات اللغوية  ٣- ١-٢
  ١٢٦  اللهجات اإلقليمية  ٤- ١-٢
  ١٢٦  لهجات اإلقليميةوال اجلاحظ  ٥- ١-٢

      
  ١٣٢  اللهجات االجتماعية: املبحث الثاين  ٢-٢
  ١٣٣  متهيد  ١- ٢-٢
  ١٣٤  اجلاحظ واللهجات االجتماعية  ٢- ٢-٢
  ١٣٦  اللغة والبعد املهين  ١- ٢- ٢- ٢
  ١٣٩  مأصحاب العلو  ٢- ٢- ٢- ٢
  ١٤٤  طبقة املشتدقني  ٣- ٢- ٢- ٢

      
  ١٤٨  الرطانة من منظور اجلاحظ: املبحث الثالث  ٣-٢
  ١٤٩  توطئة   ١- ٣-٢
  ١٥٠  مفهوم الرطانة  ٢- ٣-٢
  ١٥٢  كيف تنشأ الرطانة  ٣- ٣-٢
  ١٥٢  خصائص الرطانة  ٤- ٣-٢
  ١٥٣  الرطانة كما رآها اجلاحظ  ٥- ٣-٢
  ١٥٥  على مستوى األصوات  ١- ٥- ٣- ٢
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  ١٦٠  على املستوى الصريف  ٢- ٥- ٣- ٢
  ١٦٢  على املستوى النحوي والتركييب  ٣- ٥- ٣- ٢
  ١٦٤  على مستوى الداللة  ٤- ٥- ٣- ٢

  ١٦٥  سباب من وجهة نظر اجلاحظاأل  ٦- ٣-٢
  ١٦٦  البعد االجتماعي للرطانة من منظور اجلاحظ  ٧- ٣-٢

      
  ١٦٩  املستوى االجتماعيالبنية اللغوية و: املبحث الرابع  ٤-٢
  ١٧١  ل تشكل اللغة دالة طبقية؟ه  ١- ٤-٢
  ١٧٣  ؟كيف تربز هذه االختالفات الطبقية  ٢- ٤-٢
  ١٧٤  ؟كيف صنف اجلاحظ املستويات اللغوية  ٣- ٤-٢
  ١٧٨  ؟ما الطبقات اليت عناها اجلاحظ  ٤- ٤-٢

      
      
  ١٨٠  ات اللغويةيالنوع تعدد ظواهر ناجتة من: الفصل الثالث  ٣

  ١٨٢  يالصراع اللغو: املبحث األول  ١-٣
  ١٨٣  متهيد  ١- ١-٣
  ١٨٤  أسباب الصراع اللغوي  ٢- ١-٣
  ١٨٥  أسباب تغلب لغة على أخرى  ٣- ١-٣
  ١٨٦  ؟كيف متوت اللغة  ٤- ١-٣
  ١٨٨  صراع العربية مع اللغات األخرى يف القرون اهلجرية األوىل  ٥- ١-٣
  ١٩١  اللغوي كما رآه اجلاحظ عالصرا  ٦- ١-٣
  ١٩٤  العربية يفر من غريها من اللغات سبب ظهور تأثري الفارسية أكث  ٧- ١-٣
  ١٩٥  اللهجات احمللية وصراعها بعضها مع بعض  ٨- ١-٣

      
  ١٩٨  االزدواجية اللغوية: املبحث الثاين  ٢-٣
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  ١٩٩  اللغة العربية واالزدواجية اللغوية  ٢-٣
  ١٩٩  مفهوم االزدواج اللغوي  ١- ٢-٣
  ٢٠٠  اللغة العليا  ٢- ٢-٣
  ٢٠٠  لعاميةاللغة احملكية أو ا  ٣- ٢-٣
  ٢٠٠  معايري التفريق بني املستويني األعلى واألدىن  ٤- ٢-٣
  ٢٠٢  كيف تواضع الناس على نوعية من اللغة بأا األعلى  ٥- ٢-٣
  ٢٠٣  االزدواجية اللغوية كما رآها اجلاحظ  ٦- ٢-٣

      
  ٢١٠  الثنائية اللغوية : املبحث الثالث  ٣-٣
  ٢١١  مفهوم الثنائية  ١- ٣-٣
  ٢١٢  والثنائية اللغوية اجلاحظ  ٢- ٣-٣
  ٢١٤  معىن الضيم  ١- ٢- ٣- ٣
  ٢١٤  شروط التدخل  ٣- ٣-٣

      
      
  ٢١٧  كالمية يف البيان والتبينياملواقف ال: الفصل الرابع  ٤

  ٢١٩  املوقف الكالمي  ١- ١-٤
  ٢٢١  الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية  ٢- ١-٤
  ٢٢٤  التداولية  ٣- ١-٤

  ٢٢٦  ةاجلاحظ واملواقف الكالمي  ٢-٤
  ٢٢٧  البالغة والكفاية االتصالية عند اجلاحظ  ١- ٢-٤
  ٢٣٠  اللحن لدى اجلاحظ من منظور تداويل  ٢- ٢-٤
  ٢٣٣  التواصل والتعامل األخالقي عند اجلاحظ من منظور تداويل  ٣- ٢-٤
  ٢٣٤  :مراعاة أعراف االتصال  ١- ٣- ٢- ٤

  ٢٣٤  التحية: أوال                  
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  ٢٣٦  التأدب وعالقات القوة: اثاني                   
  ٢٣٩  مراعاة مكان االتصال  ٢- ٣- ٢- ٤
  ٢٤١  املخاطب مستوىمراعاة   ٣- ٣- ٢- ٤

 

  

    

لغة احلديث والدراسة الصوتية من منظور  :الفصل اخلامس  ٥
  اجتماعي لدى اجلاحظ

٢٤٤  

  ٢٤٦  عند اجلاحظ وداللتها االجتماعيةلغة احلديث : املبحث األول  ١-٥
  ٢٤٧  ديث ولغة الكتابةلغة احل  ١- ١-٥
  ٢٥١  اهتمام اجلاحظ بلغة احلديث وداللتها االجتماعية  ٢- ١-٥

      
  ٢٥٥  الدراسة الصوتية من منظور اجتماعي: املبحث الثاين  ٢-٥
  ٢٥٦  متهيد  ١-٢- ٥
  ٢٥٦  :اجلاحظ والدراسة الصوتية  ٢- ٢- ٥
  ٢٥٨  لدى اجلاحظ خمارج احلروف  ١- ٢- ٢- ٥
  ٢٥٩  السهولة يف خمارج احلروف؟ ملاذا امتدح اجلاحظ  ٢- ٢- ٢- ٥
  ٢٥٩  أعضاء النطق اليت ذكرها اجلاحظ  ٣- ٢- ٢- ٥

  ٢٥٩  اللسان  أ
  ٢٦١  األسنان  ب

  ٢٦٢  عيوب النطق  ٣- ٢- ٥
  ٢٦٣  اللثغة  ١- ٣- ٢- ٥
  ٢٦٥  اللكنة  ٢- ٣- ٢- ٥
  ٢٦٦  عيوب نطقية أخرى  ٣- ٣- ٢- ٥

  ٢٦٧  طرق العالج  ٤- ٢- ٥
  ٢٦٨  اجلاحظاملستوى االجتماعي لعيوب النطق عند   ٥- ٢-٥
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  ٢٧٣  خامتة البحث  
  ٢٧٤  اخلالصة  أوال
  ٢٧٧  أهم النتائج  ثانيا

  ٢٨٢  أهم التوصيات  ثالثا
  ٢٨٤  مصادر الدراسة  
  ٢٨٤  : املراجع  

  ٢٨٤  املراجع العربية  أ
  ٢٩١  البحوث والدوريات  ب
  ٢٩٢  املراجع األجنبية  ج
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